
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 7. 1. 2015 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 7. 1. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin 
Grygárek, Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Libor Malý ODS, Mgr. Jana Málková 
KDU-ČSL, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel 
KSČM 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupkyně pedagogického sboru ZŠ a Městské policie Olomouc (MPO) 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii 
 

 Komise děkuje MPO za hlídky u přechodu před ZŠ prof. Matějčka 
 Na palouku před přejezdem na Křelovské ulici je černá skládka pneumatik, které tam 

umístil p. Hulman za účelem tzv. crossfitu. KMČ p. Hulmana opakovaně vyzvala, aby 
pneumatiky odstranil, ale ten tak neučinil ani po několika měsících. 

Další projednávané záležitosti 

 Komise navrhuje výsadbu různých plodících ovocných dřevin na travnaté ploše podél 
Mlýnského potoka, podél ulice Břetislavova. 

 Kolem mlýnského potoka chybí lavičky a také počet odpadkových košů považujeme za 
nedostatečný. Komise navrhuje na vhodných místech jejich instalaci. 

 Stále chybí poklop v chodníku na křižovatce ulic Zengrova a Gogolova. Od 
vlastnictví/správy tohoto uzávěru či šachty se všichni distancují. Hrozí nebezpečí zranění. 
Komise žádá odbor dopravy, aby situaci vyřešil. 

 V Řepčínské ulici v úseku od železničního přejezdu ke křižovatce s Křelovskou občané 
svévolně zasypávají a zpevňují plochy v místech podélného odvodňovacího žlabu u silnice 
a vytváří tak provizorní parkovací místa. Žádáme občany, aby od těchto úprav upustili, 
protože budou nuceni je opět odstranit. 

 Na autobusové zastávce Řepčín-škola ve směru do města byla všechna světla již třikrát 
opravována. Po následné reklamaci u firmy Elektromontáže Blesk s.r.o. opět ani jedno 
světlo nesvítí. Žádáme odbor dopravy, aby zajistil nápravu např. výměnou světel za jiný typ. 
 



IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín bude společné s KMČ Hejčín a bude se konat ve středu 4. 2. 2015 v 
18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


